
 تحليل األنيميا
 

 ( Reticulocyte Cells)  اختباس انكشف عن انخالّا انشبكْت

 

 : انيذف ين إخشاء االختباس

 ( Bone Marrow)  ّستخذو ىزا االختباس نهكشف عن يذٍ ساليت اننخاع انعظًِ  -

 األيشاض اننضّفْت ) انحاالث انشذّذة ينيا (  -

، ً ّتى إخشاء ىزا انتحهْم أّعا  تشخْص انحاالث انًشظْت يثم يشض فقش انذو ) األنًْْا ( ،   -

 نًعشفت يذٍ فعانْت عالج يشض فقش انذو ً رنك عن غشّق عذ انخالّا انشبكْت ً يعشفت نسبتيا

________________________________________________________ 

 ( Sickling Test) اختباس انكشف عن انخالّا انًندهْت 

 : انيذف ين إخشاء االختباس

ين ىٌ حانت  يشض فقش انذو انًندهِ ّحذد ىزا االختباس ًخٌد فقش انذو انًندهِ أً عذيو ، ً  -

تِ تظيش فْيا كشّاث انذو انحًشاء عهَ شكم ً ان( ،  األنًْْا)  فقش انذو يشض خاصت ين حاالث

انًندم ) انيالل ( ، ً رنك نظشا نٌخٌد كًْت ين انيًٌْخهٌبْن انغْش غبْعِ انتِ تؤدُ إنَ تشسْبو 

 عهَ شكم انكشّستال فِ حانت نقص األكسدْن فِ انذو يًا ّعطِ كشّاث انذو انحًشاء شكم انًندم
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 ّشافق يشض فقش انذو انًندهِ دائًا حصٌل :

 يم 011خى نكم 2نقص فِ تشكْض انيًٌْخهٌبْن ّصم إنَ   -

 % فِ انذو01إنَ  01  ّصم يابْن ( Reticulocyte Cells) صّادة فِ عذد انخالّا انشبكْت   -

________________________________________________________ 

 ( Haemoglobin Electrophoresis)  اختباس انفصم انكيشبائِ نهيًٌْخهٌبْن

 : انيذف ين إخشاء االختباس

انتعشف عهَ األنٌاع انًختهفت نهيًٌْخهٌبْن حْث تختهف ىزه األنٌاع باختالف سالسم اندهٌبْن   -

 انًكٌنت نو



 

________________________________________________________ 

 ( Osmotic Fragility Test = O.F.T)  اختباس ىشاشت كشّاث انذو انحًشاء

 : انيذف ين إخشاء االختباس

عشفت يذٍ صّادة تكسْشىا فِ تشكْضاث يشتفعت يعشفت صّادة ىشاشت كشّاث انذو انحًشاء ً ي  -

 نسبْا ين انًحهٌل انًهحِ انعادٍ

 

________________________________________________________ 

 ( Iron Stain)  اختباس صبغت انحذّذ



 

 : انيذف ين إخشاء االختباس

ىٌ انكشف عن ًخٌد عنصش انحذّذ فِ األنسدت بًا فْيا انكبذ ً اننخاع انعظًِ ً فِ تشسْب   -

ِ ىزه األنسدت حسب انحاالث انًشظْت حْث ّالحظ انضّادة أً اننقص فِ تشكْض انحذّذ ف،  انبٌل

 انتانْت :

 ( Iron Deficiency Anemia)  ّالحظ نقص انحذّذ فِ فقش انذو انناتح عن نقص انحذّذ  (0)

 : كًا تالحظ صّادة تشكْض انحذّذ فِ األنسدت كًا فِ انحاالث انتانْت  (2)

 م انذو انًتكشس نهًشّطنتْدت ننق(  Thalassemia)  يشض أنًْْا انبحش األبْط انًتٌسػ  -

 ( Hemochromatosis)  فِ حانت يشض  -

 


